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     Woensdagmiddag 8 november jl. bereikte ons het droevige bericht dat op  
     63-jarige leeftijd is overleden onze sporthalbeheerder 

 
Wim Heinen 

 
     Naast het feit dat wij Wim kennen als een sympathieke en bereidwillige     
     sporthalbeheerder heeft hij er ook jaren voor gezorgd dat de accu's  

     aanwezig waren voor de bloemencorsowagen. 
 

     Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en overige familie en  
     vrienden veel sterkte met het dragen van dit verlies. 

 
 

Vanuit het bestuur 

 
 Afgelopen maandag heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. 

Hier volgen enkele mededelingen en besluiten welke zijn genomen. 
o Zowel voorzitter Geert Beijers als bestuurslid namens de recreanten 

Robert Bekker werden onder applaus herkozen voor een periode van 

3 jaar. 
o Door het vertrek van Bert ten Pas is er nu ook een vacature ontstaan 

voor bestuurslid technische zaken. Dit naast de bestaande vacatures 
van bestuurslid jeugd en PR & Sponsoring. 

o De verenigingscontributie zal met 10% worden verhoogd m.i.v. dit 

seizoen. De nieuwe contributies en het incasso overzicht zullen 
binnenkort verschijnen op de website. 

o De vergadering heeft er mee ingestemd dat er een zogenaamde 
"studentenregeling" komt m.b.t. de contributie voor het meetrainen 
bij verenigingen in de plaats waar de betreffende student zijn studie 

volgt. Ook deze is binnenkort te vinden op de website. 
o De vergadering is akkoord gegaan met het afschaffen van de 

familieregeling met ingang van dit seizoen. 
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o Het bestuur zal met teams/trainingsgroepen in gesprek gaan om uit 

te leggen welke kant men op wil en wat van een lid verwacht wordt 
hiervoor te doen of te laten. 

o Annie Willekes werd in het zonnetje gezet vanwege haar 25-jarig 

lidmaatschap. Het erelidmaatschap van Wim Navis werd op de 
vergadering officieel bekrachtigd. 

o Vanuit de stichting Beachvelden kon er een positief resultaat worden 
afgegeven mede dankzij de inzet van enkele leden om het 
schoonmaken van de kantine voor hun rekening te nemen, bardienst 

draaien en de reservering van de velden te beheren. Het kleine 
financiële resultaat blijft dit jaar in kas van de stichting om een kleine 

financiële buffer te hebben voor de toekomst. 
o Communicatie met de leden zal bekeken worden of hier mogelijk 

andere kanalen voor te gebruiken zijn. Wel is het bestuur van mening 

dat zij er momenteel alles aan doen om informatie onder de leden te 
verspreiden. 

     
          De volledige notulen zijn binnenkort te vinden op onze website. 


